De beste hoofdtelefoons onder 150 euro

April 2011 – getest door consumentenwebsite BesteProduct.nl

Beyerdynamic DT 770 Pro

(Winnaar)
Sennheiser HD 558

Bose AE2

(Kooptip)
AKG K540

€140,-

€118,-

€149,-

€89,-

Bouwkwaliteit / design (10%)

Voelt als een tank, heeft veel metalen delen.
Stevig, maar niet echt flexibel. Door zijn lange,
logge snoer en grote formaat niet ideaal om
buiten te dragen. Chique bekleding op de
oorschelpen.

Doordat hij van kunststof is, is hij erg flexibel.
Mooie hoogwaardige uitstraling, maar een
paar metalen delen hadden qua
kwetsbaarheid niet misstaan.

Strak design met weinig opsmuk, veel gebruik
van kunststof, maar metalen
verstelmechanisme. Steekt een beetje raar uit
aan de zijkan van je hoofd.

Verpakking belooft veel metaal, maar dat valt
in de praktijk tegen. Zit wel erg comfortabel en
is flexibel, maar onderweg bewegen
verschillende delen tegen elkaar en hoor je
geschuur.

Draagcomfort (20%)

Deze hoofdtelefoon zit erg strak om het hoofd,
waardoor je ‘m maximaal een paar uur
achtereen kunt dragen. De bekleding zorgt
voor comfort.

Zit geweldig, hoe lang je hem ook draagt.
Klemt niet te hard op je oren. Earpads zijn
zacht en zitten prettig. Voor onderweg iets te
groot.

Heel erg licht en daardoor voel je hem
m bijna
niet zitten. De oorkussentjes zitten fantastisch.
Ook geschikt voor onderweg.

Of je nu op kantoor of thuis op de bank zit, of
ermee over straat loopt: na uren op je hooft
gaat de K540 nog steeds niet irriteren.

Geluidsweergave (60%)

Weergave van details is subliem.
Natuurgetrouwe bas die niet overheerst, maar
goed in de muziek ligt. Erg accuraat, je hoort
muziek zoals die bedoeld is.

Gedetailleerd, dynamisch en natuurlijk. Hoge
en lage tonen worden optimaal weergegeven.

Erg specifiek geluid
d door opvallende bas.
Geschikt
eschikt voor hiphop en dance, want minder
voor oudere rockmuziek.

Warm en plezierig geluid, erg gedetailleerd.
Ideaal voor pop- en rockliefhebbers. Heel
soms een kleine onregelmatigheid in de hoge
tonen,

Prijs-kwaliteit (10%)

Niet de goedkoopste, maar door zijn geluid en
hoogwaardige bouw absoluut zijn geld waard.

Een topper in de prijsklasse, al lijkt er wel wat
bespaard te zijn op de materialen waarvan
deze hoofdtelefoon is gemaakt.

De duurste uit de test, maar niet de beste.
Toch is de prijs-kwaliteitverhouding
kwaliteitverhouding niet
verkeerd, geluid en bouw is wel goed.

Qua geluid absoluut dit bedrag waard, de
goedkoopste uit de test en doet bijna niet
onder voor de rest.
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EINDOORDEEL
Positie
Vakbladen*

TIP: Bekijk de video’s met testverslag op BesteProduct.nl of YouTube.com/BesteProduct | * Vakbladen; check voor de actuele sc
score BesteProduct.nl | ** Prijzen per april 2011,, kijk op BesteProduct.nl voor actuele prijzen en aanbiedingen

